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TYP POČET KĽÚČOV
HLAVNÉ ROZMERY 

(mm)
CENA
(EUR)

4092 50 550 x 380 x 80 81,00
4093 64 450 x 300 x 80 62,00
4094 100 550 x 380 x 80 73,00

TYP POČET KĽÚČOV
HLAVNÉ ROZMERY 

(mm)
CENA
(EUR)

4088 10 185 x 85 x 250 22,00
4089 20 185 x 85 x 250 23,00
4090 30 245 x 85 x 300 25,00
4091 40 245 x 85 x 300 29,00

TYP VYBAVENIE
CENA
(EUR)

4149 s kladivkom, bez uzamykania 12,70
4150 bez kladivka, s uzamykaním 15,30
4151 s kladivkom, s uzamykaním 17,30

SKRINKY NA KĽÚČE

Kazety na kľúče
- Celá kazeta je vyrobená z ťažného oceľového plechu.

Vybavená prestaviteľnými lištami s háčikmi a cylindrickým
zámkom s dvomi kľúčmi.

- Možnosť zavesenia na stenu. Povrchová úprava
práškovou farbou RAL 7035 (sv. sivá).

Skrinky na kľúče
- Sú určené na upevnenie na stenu. Korpus aj dvierka 

sú vyrobené z kvalitného plechu. Skrinky majú
pochrómovaný cylindrický zámok s 2 kľúčmi. Lišty
na kľúče sú prestaviteľné po 10 mm a sú očíslované.
Skrinky sú vybavené registrami kľúčov.

- Sú dodávané v sivej farbe RAL 7035.

Hrúbka skla 1 mm

Núdzové schránky na kľúče
- Núdzové schránky sú určené na uloženie

kľúčov, ktoré sú prístupné v kritických
situáciách rozbitím skla.
K rozbitiu môže dôjsť pomocou paličky,
alebo akéhokoľvek vhodného predmetu.

- Sklo má hrúbku 1 mm. Zabezpečenie schránok
môže byť v prevedení so zámkom alebo
s plombou.
Schránky sú oceľové v červenom prevedení.

KEYTRONIC-48 
skrinka na kľúče 
s elektronickým zámkom
Typ: 4684

- Jednopláštová skrinka na kľúče 
z kvalitnej ocele.

- Korpus 2 mm oceľ, dvierka 4 mm
oceľ.

- Farba sivá.

- Moderný elektronický zámok
(100 mil. možností kombinácií
kódu).

- Max. 8-miestny užívateľský kód.

- Jednoduchá obsluha
prostredníctvom veľkej a ľahko
ovládateľnej klávesnice.

- Núdzové mechanické otváranie
na 2 kľúče.

- 1,5 V batéria.

107,00

138 x 31,5 x 152 mm

0,5 kg

vonkajšie rozmery: 450 x 300 x 90 mm

vnútorné rozmery: 440 x 290 x 50 mm

6 l

9,1 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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